
Welke dekking biedt de 

Nh1816 doorlopende reisverzekering 

met annuleringsdekking?

HEB JIJ EEN VAKANTIE GEBOEKT? HET CORONA-
VIRUS KAN NOG STEEDS VOOR ONVOORSPELBARE 
SITUATIES ZORGEN. VOORKOM VERVELENDE  
VERRASSINGEN. WEET GOED WAARVOOR JIJ  
VERZEKERD BENT! IN DIT DEKKINGSSCHEMA 
ZIE JE OVERZICHTELIJK WAT GEDEKT IS BIJ  
REISADVIES GROEN OF GEEL VERSUS ORANJE  
OF ROOD OP DE DAG VAN JOUW VERTREK.

Let op!
De informatie in dit dekkingsschema is te goeder trouw en met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en dient slechts te worden 
gebruikt voor algemene oriëntatie. Aan de informatie kunnen geen rechten 
worden ontleend. In alle gevallen houden wij ons aan de polisvoorwaarden 
van de Nh1816 doorlopende reisverzekering met annuleringsdekking.

Veelgestelde vragen
Bekijk de veelgestelde vragen over reizen, corona en de Nh1816 door- 
lopende reisverzekering met annuleringsdekking. Staat jouw vraag hier  
niet tussen? Neem dan contact op met jouw financieel adviseur.

Tips 
Houd het actuele reisadvies goed in de gaten 
Op Nederlandwereldwijd.nl zie je welk reisadvies geldt voor 
jouw bestemming, geclassificeerd door het Nederlandse 
ministerie van Buitenlandse Zaken, onderdeel van onze 
Rijksoverheid.

Download de Reisapp van de Rijksoverheid 
Met deze app heb je altijd actuele reisinformatie bij de hand. 
Bijvoorbeeld als het reisadvies verandert of als er nieuwe 
maatregelen gelden voor jouw reisbestemming. 

Lees wat je kunt doen bij twijfels 
over jouw geboekte reis 
Ons advies is om jouw reis nooit zelf te annuleren. 
In dit blog vertellen we wat je wél kunt doen.
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https://www.nh1816.nl/klantenservice/vragen/coronavirus-en-annuleringsdekking
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken
https://www.nh1816.nl/nieuws/wat-te-doen-met-mijn-geboekte-reis-in-corona-tijd
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✔ = mogelijke vergoeding  |  ✘ = geen vergoeding

VÓÓR VERTREK (deel 1)

Reisadvies Reisadvies 
groen of groen of 
geel (dag geel (dag 
van vertrek)van vertrek)

ReisadviesReisadvies
oranje (dag oranje (dag 
van vertrek)van vertrek)

ReisadviesReisadvies
rood (dag rood (dag 
van vertrek)van vertrek)

LET OP!

Code rood voor Nederland, geclassificeerd 
door het Europese RIVM: ECDC (European 
Centre for Disease Prevention and Control)

✔ ✔ ✔

Was op moment van boeken van jouw reis voor de betref-
fende reisbestemming een positief reisadvies (code groen 
of geel) afgegeven? En geldt op de vertrekdatum naar  
jouw vakantiebestemming voor Nederlandse reizigers  
een inreisverbod of quarantaine verplichting, op last van  
de lokale overheid?

Neem eerst contact op met jouw reisorganisatie.  
Biedt deze geen compensatie voor de geannuleerde reis? 
Dan vergoeden wij onverplicht de annuleringskosten van 
jouw reis, volgens de polisvoorwaarden van de annulerings-
dekking op je doorlopende reisverzekering.

Zelf positief getest op corona ✔ ✔ ✔

Neem eerst contact op met jouw reisorganisatie voor  
een mogelijke compensatie. Ook als het gaat om een 
vakantie in Nederland.

Vergoeding van annuleringskosten geldt voor alle vakantie-
reizen naar het buitenland (per vliegtuig of ander vervoers-
middel) als je binnen 24 uur voor vertrek positief bent getest 
op corona door een testlocatie via testenvoorjereis.nl.
• Voor reizen naar de Nederlandse Antillen houden wij  

72 uur aan. 
• Spreekt jouw reisorganisatie van een termijn langer dan  

24 uur? Dan houden wij daar rekening mee, tot maximaal 
72 uur voor vertrek.

Wanneer kan je aanspraak maken op vergoeding? 
• Deze Nh1816 covid-regeling geldt per 16 mei 2022 voor alle 

vakantiereizen in Nederland en het buitenland, per vliegtuig  
of ander vervoersmiddel.

• De doorlopende annuleringsdekking is uiterlijk binnen 7 dagen  
ná het boeken van de vakantiereis afgesloten.

• Je moet de boekings- en annuleringsnota kunnen overleggen.
• Een coronabesmetting moet je kunnen aantonen met een officiële  

PCR-test via testenvoorjereis.nl.

Wij vergoeden niet als:
• je een mogelijke vergoeding krijgt voor onvoorziene  

extra verblijfs- en/of reiskosten van bijvoorbeeld de  
(lokale) overheid op de reisbestemming, de  
Nederlandse overheid, jouw vervoerder, luchtvaart- 
maatschappij of reisorganisatie;

• op de dag van vertrek sprake is van code oranje of rood voor jouw 
reisbestemming en jouw reisorganisatie een compensatie aanbiedt  
in de vorm van omboeken, een voucher of geldteruggave.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/coronabewijs/coronatest-voor-reizigers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/coronabewijs/coronatest-voor-reizigers
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VÓÓR VERTREK (deel 2)

Reisadvies Reisadvies 
groen of groen of 
geel (dag geel (dag 
van vertrek)van vertrek)

ReisadviesReisadvies
oranje (dag oranje (dag 
van vertrek)van vertrek)

ReisadviesReisadvies
rood (dag rood (dag 
van vertrek)van vertrek)

LET OP!

Meereizende partner/kind 
positief getest op corona ✔ ✔ ✔

Idem regel hierboven. Ook moet je partner/kind 
meeverzekerd zijn op de doorlopende reisverzekering  
met annuleringsdekking.

Andere reisgenoot positief getest  
op corona ✔ ✔ ✔

Idem regel hierboven. Een mogelijke vergoeding voor 
annuleringskosten verloopt in eerste instantie via de 
reisverzekering van je reisgenoot. Biedt deze geen of 
onvolledige dekking voor jouw annuleringskosten, maar  
wel voor de annuleringskosten van je reisgenoot bij een 
positieve coronatestuitslag? Dan vergoeden wij jouw 
annuleringskosten (volgens de polisvoorwaarden), mits jij  
en je reisgenoot op hetzelfde boekingsformulier staan én 
jullie samen heen en weer zouden reizen.

Kosten verplichte PCR-test 
of vaccinatie(bewijs) ✘ ✘ ✘

Vliegtuig gemist vanwege te laat 
ontvangen uitslag PCR-test ✘ ✘ ✘

Geweigerd bij gate luchthaven vanwege 
ontbreken negatieve PCR-test ✘ ✘ ✘

Annuleringskosten reis vanwege wijziging 
reisadvies van groen/geel naar oranje/rood
(zie het reisadvies van het Nederlandse 
ministerie van Buitenlandse Zaken via 
Nederlandwereldwijd.nl)

✔ ✔

Biedt je reisorganisatie geen compensatie aan in de vorm 
van omboeken, een voucher of geldteruggave? En was er 
op het moment van boeken sprake van code groen of  
geel voor jouw vakantiebestemming? Dan vergoeden wij 
onverplicht de annuleringskosten van jouw reis, volgens  
de polisvoorwaarden van de annuleringsdekking op je 
doorlopende reisverzekering.

✔ = mogelijke vergoeding  |  ✘ = geen vergoeding

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
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VÓÓR VERTREK (deel 3)

Reisadvies Reisadvies 
groen of groen of 
geel (dag geel (dag 
van vertrek)van vertrek)

ReisadviesReisadvies
oranje (dag oranje (dag 
van vertrek)van vertrek)

ReisadviesReisadvies
rood (dag rood (dag 
van vertrek)van vertrek)

LET OP!

Annuleringskosten reis vanwege verlopen 
coronavaccinatie en/of ontbreken van 
derde prik (‘booster’)

✘ ✘ ✘

Annuleringskosten reis vanwege 
afspraak corona vaccinatie ✘ ✘ ✘

Annuleringskosten reis vanwege angst 
om te reizen door risico op corona ✘ ✘ ✘

Annuleringskosten reis vanwege 
andere reden dan corona, zoals 
overlijden familielid

✔ ✔ ✔
Vergoeding volgens de voorwaarden van de annulerings-
dekking, onderdeel van de Nh1816 doorlopende reis-
verzekering.

✔ = mogelijke vergoeding  |  ✘ = geen vergoeding
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OP REISBESTEMMING (deel 1)

Reisadvies Reisadvies 
groen of groen of 
geel (dag geel (dag 
van vertrek)van vertrek)

ReisadviesReisadvies
oranje (dag oranje (dag 
van vertrek)van vertrek)

ReisadviesReisadvies
rood (dag rood (dag 
van vertrek)van vertrek)

LET OP!

Verplichte quarantaine vanwege 
coronabesmetting (jij zelf of je 
meereizende partner/kind)

✔
Vergoeding 

extra 
verblijfs-
kosten en 

nieuwe 
terugreis

✔
Vergoeding 

extra 
verblijfs-
kosten en 

nieuwe 
terugreis

✘

Vergoeding volgens de voorwaarden van de Nh1816 
doorlopende reisverzekering. 
Let op! Het moet gaan om een vakantiereis binnen de 
Europese Unie (buiten de EU zijn alleen pakketreizen 
conform de Wet op de Reisovereenkomst verzekerd).

Verplichte quarantaine vanwege 
coronabesmetting bij iemand anders 
dan jij zelf of je meereizende partner/kind

✔
Vergoeding 

extra 
verblijfs-
kosten en 

nieuwe 
terugreis

✔
Vergoeding 

extra 
verblijfs-
kosten en 

nieuwe 
terugreis

✘ Idem regel hierboven.

Verplichte quarantaine door lokale over-
heid, vanwege lockdown door corona ✘ ✘ ✘

Eerder terug naar huis vanwege 
wijziging reisadvies van groen/geel 
naar oranje/rood

✔
Vergoeding 

voor niet 
gebruikte 
vakantie-
dagen op 

annulerings- 
dekking (F5)

✘ ✘

Vergoeding tot maximaal € 1.500,–* per verzekerde, per reis, 
voor elke niet genoten (ongebruikte) reisdag met een maxi-
mum van 40 dagen. Deze vergoeding geldt alleen voor 
vooraf geboekte en betaalde onderdelen van de reis.  
Niet voor onderdelen die tijdens de reis zijn geboekt.
* Je kunt dit bedrag, voor jouw vertrek, tegen betaling van 
  extra premie, laten aanpassen van € 1.500,– naar € 2.500,–.

Aanvullende dekking medische kosten 
bij ernstige coronabesmetting

✔
Vergoeding 

extra 
verblijfs-
kosten en 

nieuwe 
terugreis

✔
Vergoeding 

extra 
verblijfs-
kosten en 

nieuwe 
terugreis

✘

Vergoeding volgens de voorwaarden van de Nh1816 
doorlopende reisverzekering. Aanvullende dekking 
medische kosten: vergoeding van de medische kosten  
die niet door jouw zorgverzekeraar zijn gedekt.

✔ = mogelijke vergoeding  |  ✘ = geen vergoeding
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OP REISBESTEMMING (deel 2)

Reisadvies Reisadvies 
groen of groen of 
geel (dag geel (dag 
van vertrek)van vertrek)

ReisadviesReisadvies
oranje (dag oranje (dag 
van vertrek)van vertrek)

ReisadviesReisadvies
rood (dag rood (dag 
van vertrek)van vertrek)

LET OP!

Repatriëring naar Nederland vanwege 
ernstige coronabesmetting ✔ ✘ ✘

Repatriëring is standaard verzekerd wanneer sprake is van 
reisadvies code groen of geel op de dag van vertrek.
Medische repatriëring van ziekenhuis buitenland naar 
ziekenhuis Nederland: neem contact op met jouw 
zorgverzekeraar.
Repatriëring van ziekenhuis/hotel naar jouw huisadres: 
neem contact op met de Nh1816 Alarmcentrale via 
+31 (0)88 - 112 18 16.

Repatriëring naar Nederland 
vanwege andere reden dan corona, 
zoals letsel of overlijden

✔ ✔ ✔

Repatriëring is standaard verzekerd wanneer sprake is  
van reisadvies code groen of geel op de dag van vertrek.
Medische repatriëring van ziekenhuis buitenland naar 
ziekenhuis Nederland: neem contact op met jouw 
zorgverzekeraar.
Repatriëring van ziekenhuis/hotel naar jouw huisadres: 
neem contact op met de Nh1816 Alarmcentrale via 
+31 (0)88 - 112 18 16.

Schades niet gerelateerd aan corona, 
zoals beschadiging of diefstal van 
spullen (bijv. fotocamera)

✔ ✔ ✔

✔ = mogelijke vergoeding  |  ✘ = geen vergoeding
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TERUG NAAR NEDERLAND
Reisadvies Reisadvies 
groen of groen of 
geel (dag geel (dag 
van vertrek)van vertrek)

ReisadviesReisadvies
oranje (dag oranje (dag 
van vertrek)van vertrek)

ReisadviesReisadvies
rood (dag rood (dag 
van vertrek)van vertrek)

LET OP!

Kosten verplichte PCR-test ✘ ✘ ✘

Vliegtuig gemist vanwege te laat 
ontvangen uitslag PCR-test ✘ ✘ ✘

Geweigerd bij gate luchthaven 
vanwege positieve coronatest

✔
Vergoeding 

extra 
verblijfs-
kosten en 

nieuwe 
terugreis

✘ ✘

Vergoeding volgens de voorwaarden van de Nh1816 
doorlopende reisverzekering.
Let op! Het moet gaan om een vakantiereis binnen de 
Europese Unie (buiten de EU zijn alleen pakketreizen 
conform de Wet op de Reisovereenkomst verzekerd).

Geweigerd bij gate luchthaven vanwege 
ontbreken negatieve PCR-test ✘ ✘ ✘
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